
 هللا الرحمن الرحيم بسم
 (41( )اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون نظم: )شرح 

 عبد الكريم الخضر /الشيخ
 بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
  :بعد أما ،يا أرحم الراحمين برحمتك وللحاضرين والمستمعين

  :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 فييييييييييياعتن   ثميييييييييييان   ءوصيييييييييييي  األدا

 قرأتييييييييييييه قيييييييييييير  عليييييييييييييه وأنييييييييييييا
 ورمييييييييييإوا )ثنييييييييييا(  لييييييييييى حييييييييييدثنا
 وعيييين علييييى السييييما  مميييين عاصييييرا

 ُ  يعلييييييييم واشييييييييتر  الجعفييييييييي ل يييييييييا  
 ة  ثييييييييييييم  جيييييييييييياإة ميييييييييييي  المناوليييييييييييي
نميييييييييييييييييا تعتبييييييييييييييييير ا جييييييييييييييييياإ   ة  وا 

 أو لميييييين لييييييم يوجييييييد   أمييييييا عمومييييييا  
 ة  فييييييييي مجييييييييرد المناولييييييييوالخلييييييييف 

 كيييييييييوا وجييييييييييادة ومنعهييييييييييا أصيييييييييي 
 وحييييييييييييوفوا قييييييييييييال بصييييييييييييي ة األدا
 وكتبيييييييوا الحيييييييياء لتحوييييييييي  السييييييييند

 ج
          جج

 سييييييييييييييمعته حييييييييييييييدثني أخبرنييييييييييييييي 
 أسييييييم  ثييييييم انبيييييي ني والجميييييي  نييييييا

  لييييييييى أخبرنييييييييا و)نييييييييا( وبييييييييالهمإ  
 مييييييييين مييييييييييدل  فليييييييييين تعتبييييييييييراال ج
 ُ  وشيييييييييييييييييييخه ورد واك مسييييييييييييييييييلمج

 أو دونهييييييييييييا كتابيييييييييييية أو قاولييييييييييييه
 و  أجيييييياإ  ن عييييييين الشييييييخ  اليييييي

 فلييييييييييييييي  بالمعتمييييييييييييييد   توسييييييييييييييعا  ج
 كييييواك فييييي ا عييييالم وا يصيييياء لييييهج

  ال  وا ا ون بيييييييي ن يرويييييييييه صيييييييي 
 كتابيييييييييية وليتلهييييييييييا ميييييييييين سييييييييييردا
 والفيييييييذ بهيييييييا  وا قيييييييرأ  دون ميييييييد

        ج
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

ألداء او  ،فالتحمل حفظ األحاديث عن الشيوخ ،التحمل واألداء :رواية األخبار لها طرفان هما ،فانالرواية لها طر 
يتحمل الحديث  ،يتحمل عن شيوخه ويؤدي إلى تالميذه ،الوصفينب ، فالشخص يتصفرواية األحاديث للتالميذ

 ،صيغ األداء ثمان ،ء ثمانصيغ األدا :قال -ىتعال رحمه هللا-والشيخ  ،عن شيوخه ويؤديه إلى من يأخذ عنه
ولو جمعنا صيغ  ،أما صيغ األداء ال تقتصر على ثمان ،ثمانيعني طرق التحمل  ،المراد بذلك التحمل ال األداء

 ،باإلفراد ،صيغ كثيرة ال تعد ،أن فالن قال ،قال فالن ،عن فالن أنا،أنب ،وأخبرني ،وحدثني األداء سمعت،
 :كما يقول النسائي ،فالن بن فالن بس ،وقد يؤدي الراوي بدون صيغة ،في صيغ نادرة جدًا لألداء ،بالجمع

صيغ  إذاً  ،فالن ، كتب إليفالن ، ناولنيأجازنا فالن ،فالن ئ ق ر   ،عليه وأنا أسمع يما قرئ ف نالحارث بن مسكي
في  ،لعلما من طالب لألداء موجودة في صحيح مسلم قد ال يعرفها كثير ةهناك صيغ ،كثيرة جداً  ،األداء ال تعد
إلى يش رده ، إحدثنا فالن رده إلى فالن عن فالن رده إلى فالن (())العبادة في الهرج كهجرة إلي :حديث الفتن

والعلماء ال يبحثون  ،ليس المقصود هذا ؟األداء في هذا البابصيغ صيغ اليعني هل المقصود حصر  ؟فالن



لكن الشيخ  ،صحيح طرق التحمل ثمان ،األداء إنما يبحثون طرق التحمل وما يناسب كل طريقة من طرق  ،هذا
 :يقول جاء بصيغ لألداء

 وصيييييييييييي  األداء ثميييييييييييان  فييييييييييياعتن  
 قرأتييييييييييييه قيييييييييييير  عليييييييييييييه وأنييييييييييييا

          جج

 سييييييييييييييمعته حييييييييييييييدثني أخبرنييييييييييييييي 
 أسييييييم  ثييييييم انبيييييي ني والجميييييي  نييييييا

        ج
به جائرة الرواية و  ،وهذا هو األصل في الراوية ،السماع من لفظ الشيخ :وهي ثمان ،بحث طرق التحملإنما ي  

نقل االتفاق على صحة  الثاني: القراءة على الشيخ التي يسمونها العرض، ،اتفاقاً وهي أقوى من غيرها  ،باإلجماع
 ،ألن األصل السماع من لفظ الشيخ ؛ال تقبل الراوية بالعرض :وشذ من تشدد من أهل العراق وقال ،الرواية بها

إنما  اً سمع أحد، واإلمام مالك ال يمكن أن يقرأ على أحد أو يبالعرضوحديث ضمام بن ثعلبة صريح في الرواية 
، ثم لكل هذه طرق التحمل ،ثمان ،ةجادالو و  ية، ثم اإلعالم، والوصثم المكاتبة ،ثم المناولة ، ثم اإلجازة،ي قرأ عليه

 رها.أم الصيغ سهلفالبحث في كيفية التحمل ثم األداء  ،من صيغ األداء طريقة من هذه الطرق صيغ
هذا هو األصل  ،يعني الشيخ يحدث والطالب يستمعون  ،السماع من لفظ الشيخ :الطريق األول من طرق التحمل

فعمدتهم في ذلك  ،فيحفظونه ،يتكلم والصحابة يعوون ما يقول -عليه الصالة والسالم-في الرواية أن النبي 
فهي األصل  ،لم يخالف فيها أحد ،زة باإلجماعالسماع جائ ، والرواية بطريق-عليه الصالة والسالم-السماع منه 
 :وله أن يقول ،حدثني فالن :وله أن يقول ،من فالن : سمعتمن تحمل بطريق السماع له أن يقول ،في الرواية

لصيغ في الداللة لكن أقوى هذه ا ،وهو مخير ،قال فالن :وله أن يقول ،عن فالن :وله أن يقول ،أخبرني فالن
وهذا عند من ال يفرق بين التحديث واإلخبار كالبخاري  ،أخبرني اثم يليه ًا، وحدثنا،نفال على المطلوب سمعت

ُث  ،ألنه من حيث المعنى األصل ال فرق بينهما ؛حدثني أو أخبرني :ال فرق عنده بين أن يقولمثاًل  َمئ ٍو ُتَحد   }َيو 
َباَرَها{  .إذًا ال فرق بين التحديث واإلخبار [( سورة الزلزلة4)] َأخ 

ولم يخالف بالرواية بالعرض إال نفر يسير  ،وهو العرض ،القراءة على الشيخ :الطريق الثاني من طرق التحمل
المخرج في الصحيح ومن أقوى األدلة حديث ضمام بن ثعلبة  ،حتى نقل االتفاق على جواز الرواية بالعرض

عليه الصالة -فروى على النبي  ،فعرض ،ما سمعه من رسوله -عليه الصالة والسالم-حيث عرض على النبي 
وهو دون  ،والراوية بالقراءة عن الشيخ أو العرض اتفق العلماء على صحتها ،مباشرة بطريق العرض -والسالم

ومنهم من يفضل العرض على السماع من  ،ويرى بعضهم أنه ال فرق بينهما ،السماع من لفظ الشيخ عند األكثر
 ؟الشيخ لماذالفظ السماع من  منهم من يفضل العرض على ،لفظ الشيخ

 طالب:........
لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة لن يتردد  ؟وقد ال يعرف كيف يرد عليه ،نعم إذا أخطأ الشيخ الطالب لن يجرأ

 ،يشتد نكيره على من ال يقتنع بالعرض ويطلب منه أن يحدثه -رحمه هللا-اإلمام مالك  ،الشيخ في الرد عليه
 ،نعم والسنة كذلك ،تلقي القرآن بالعرض ؟!زك في القرآن وال يجيزك في الحديث والقرآن أعظمالعرض يجي :فيقول

، لكن أجاز عليه وأنا أسمع هذا هو المطابق للواقع ، أو ق رئ على فالن : قرأتمن روى بطريق العرض إذا قال
لكن أهل  ،له ذلك او جاز أ ،حدثني وأخبرني ،حدثني وأخبرني :من روى بطريق العرض ن يقولأهل العلم أ

وأخبرني بما روي بطريق  ،االصطالح الذي استقر عليه األمر أن حدثني خاصة بما سمع من لفظ الشيخ



ومن العلم من ال  ،هذا مجرد اصطالح :لماذا فرقوا بين حدثني وأخبرني والتحدث بمعنى اإلخبار؟ نقول ،العرض
: حتى قالوا ،كإسحاق بن راهويه ،سمع أو قرأ خبار سواءكبار من ال يروي إال باإلومن ال ،يرى الفرق كالبخاري 

حدثنا وأخبرنا،  :و أول من أوجد التفريق بين الصيغتينه ،بن وهبان أول من أوجد التفريق بين الصيغتين إ
ك كأنه وسكت مقرًا لقراءتفإذا قرأت على الشيخ  ،إن اإلخبار يتوسع فيه أكثر من التحديث :الذين فرقوا قالوا

َباَرَها{ :لنا، إحنا قودائرة اإلخبار أوسع من دائرة التحديث ،أخبرك ُث َأخ  َمئ ٍو ُتَحد   ذا قال لك  [( سورة الزلزلة4)] }َيو  وا 
بأن زيد قد  : حدثني فالنهل تقول ،تقول ،نعم ،أخبرني فالن بأن زيد قد قدم :هل تقول ،ن زيد قد قدم: إشخص

إذا سمعت منه  هة،ألن التحديث يختص بالمشاف ؛من التحديث لكن دائرة اإلخبار لشك أنها أوسع ،نعم ؟قدم
صل بنصب حوي ،ويحصل باإلشارة المفهمة ،ويحصل بالكتابة ،أما اإلخبار فيحصل بالمشافهة ،مباشرة مشافهة

لكن لو  ،ال يعتق إال من شافهه بذلك ،حرمن حدثني بكذا أو من حدثني بكذا فهو  ، فإذا قال لعبيده:العالمة
، فدائرة إلى أخر ذلك ..من أشار إليه إشارة مفهمة ،من كتب له ،أخبرني بكذا فهو حر يعتق من شافههمن  :قال

 :يقول ،تصلح للعرض :قالوا اإلخبار أوسع ولذا
َتن   ييييييييييييَيُ  اأَلَدا َثَميييييييييييياٍن َفيييييييييييياع   َوص 
ييييييييييييه  َوَأَنييييييييييييا  َقَرأ ُتييييييييييييُه ُقيييييييييييير   َعَلي 

 جج

ييييييييييييييي  َبَرن  َثن ي َأخ  ُتُه َحييييييييييييييد  ع   َسييييييييييييييم 
ييييييَمُ  ُثييييييم   ييييييُ  َنييييييا َأس  َبييييييَ ن ي َوال َجم   ان 

 ج

يم {*  }َعم  َيَتَساءُلونَ  منهم من يرى تخصص اإلنباء وهو في األصل بمعنى اإلخبار ( سورة 2-1)] َعن  الن َبإ  ال َعظ 
َك اَل ُيَنب  ئُ }وَ  ،خباراإلهو فاإلنباء العظيم، فالنبأ هو الخبر، الخبر  :يعني العظيم النبأ ؟يشإمن  و....... [النبأ

ث ُ  َخب يرٍ  واإلخبار  ،اإلنباء باإلجازة ، لكن منهم من خصمن حيث األصل متقاربان فهما [( سورة فاطر44)] {م 
 .االصطالح السابق بالقراءة على الشيخ التي هي العرضعلى حسب 

................................... 
 جج

ُ  َنيا  َبَ ن ي َوال َجم   ............... ُثم  ان 
 ج

وتسمع ذا كان الشيخ يلقي : حدثنا إقوليالذي  :؟ أوالً حدثنا أو حدثني :أيهما أقوى أن يقولأنبأنا، أخبرنا، حدثنا، 
ذا كنت بمفردك قلت ،حدثناأنت ومعك غيرك تقول:  بعد عشرين ثالثين سنة تريد  ،حدثني :نعم تقول ،حدثني :وا 

حدثنا أو  :تقول ؟ماذا تقول ،تدري نسيت ما ؟رلم يحض الشيخ وال تدري هل حضر معك أحد أوتروي عن أن 
 ،حدثنا :تقول ،ال :منهم من يقول ،حدثني ألنك أنت متأكد من وجودك شاك في وجود غيرك فتفرد ؟حدثني
 ؟لماذا

 طالب:......
ن حدثني أن الطالب مقصود بالتحديث : إهم يقولون  ،حدثنا :منهم من يقول ،هذا ليس بالزم ،ال ،ال ،يلزم ما

األضعف  ؟فإذا شككت تأتي باألقوى أو باألضعف ،فهي أقوى من حدثنا ،د بالتحديث من قبل الشيخمقصو 
لما تقول مثاًل تروي عن  ،فتأتي بالجمع ،فتأتي باألضعف ؟ال وك فيه هل هو حاصل أوواألقوى مشك ،مؤكدال

لكن ما يمنع أنه في يوم من  ،حديثتتعني أنه خصك بهذا ال ؟ويش تعني بهذامثاًل تقول: حدثني شيخ كبير جدًا 
فيه نوع هذا حديث ؛ ألنه كونه يخصك بالحدثنا :مثاًل يحدثهم الشيخ تقولمن بعض الكبار األيام كنت مع غيرك 

، وعلى كل حال بل تأتي باألضعف ،فأنت ال تأتي بهذا إذا شككت ،على حسب قدر المحدث هذا ،تزكية لك
 .من لفظ الشيخ سمعتسواء أفردت أو جمعت الصيغة صريحة في أنك 



َثَنا  َوَرَمييييييييييُإوا )ثنييييييييييا(   َلييييييييييى َحييييييييييد 
 ج

 ................................... 
 ج

وجد لكنه  بـ)ثنا(، وقد يقتصرون على األلف )نا(فحدثنا يختصرونها  ،صيغ األداء تختصر ،يختصرون الصيغ
، ويختصرون أخبرنا كثيرة (نا)و ،يرةهذه كث (ثنا)لكن  (دثنا)نعم  ،ما حذف إال الحاء ؟ويش حذف (دثنا)نادر 

 .األخيرة (نا)الهمزة مع  (أنابـ)
................................... 

 ج

َبَرَنييييييييا  إ    َلييييييييى َأخ   َو)َنييييييييا( َوب ييييييييال َهم 
 ج

 ؟السند المعنعن حكمه
يييين  َعاَصييييَرا م  ييييَما   م   َوَعيييين  َعَلييييى الس 

 جج

 ................................... 
 

 .السماع محمولة على( عن)
 ...................... م م ن  َعاَصَرا

 جج

َتَبيييييييييييَرا  ييييييييييين  ُميييييييييييَدل  ٍ  َفَلييييييييييين  ُتع   م 
 

على رأي اإلمام المعاصرة  :األول :يشترطون شرطين واالتصال على السماع (عن)يشترط أهل العلم لحمل 
أال يكون المعنعن معروف  ،من التدليساألمن  :األمر الثاني ،كما يذكر الشيخ ،عند البخاري  أو اللقاء ،مسلم

 .االتصالعلى  الشرطان حملت ، فإذا توافربالتدليس
 وصـــــــــــححوا وصـــــــــــل معـــــــــــنعن ســـــــــــلم 

 جج

 مـــــــــــن دلســــــــــــة راويــــــــــــه واللقــــــــــــا علــــــــــــم 
 

. 
 ...................... م م ن  َعاَصَرا

 جج

َتَبيييييييييييَرا  ييييييييييين  ُميييييييييييَدل  ٍ  َفَلييييييييييين  ُتع   م 
 

 .كما سبق المدلس ال بد أن يصرح بالتحديث أو السماع
................... يييَتَرَ  ال ُجع ف يييي   َواش 

 جج

 ................................... 
 ج

 ، اشترط:-تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري 
َلمُ   .......................... ُل  يًّا ُيع 

 جج

 ................................... 
 ج

 .اشترط اللقاء
..................................... 

 جج

ُخُه............................   َوَشيييي 
 ج

 .على بن المديني
..................................... 

 جج

يييل مُ    .....................َوَرد  َواَك ُمس 
 ج

 ،المتقدمين والمتأخرينأو االكتفاء بالمعاصرة هذه كثر فيها الكالم جدًا بين  ،هذه المسألة مسألة اشتراط اللقاء
اض النقل عند أهل العلم عنهما لكن استف ،وال على بن المديني ،اإلمام البخاري لم يصرح بأنه اشترط هذا الشرط

حتى  ،وشدد وشنع على من يقول به ،يريد رد السنة ،ونسبه إلى مبتدع يريد رد السنة ،ومسلم رد هذا القول ،لكبذ
أن مسلم نفى ذكرها خاري وعلى بن المديني أال يوصفا بهذه األوصاف التي قال بعضهم من أجل الدفاع عن الب

ألنه يستحيل أن يكون  ؛باالشتراطونفى أن يكون على بن المديني يقول  ،باشتراط اللقاءيقول: البخاري يكون 
على  ويستحيل أيضًا أن يصف البخاري أو ،أن هذا شرط البخاري أو هذا شرط على بن المديني مسلم ال يعرف

هذا  ،عن أئمة هذا الشأن لفاظ ال يقولها شخص في أدنى متعلم فضالً ، بأبن المديني بهذه األوصاف الشنيعة



خفي على ما  ؛ ألنه لو يقول بهي جعل بعض الناس يستروح ويميل إلى أن البخاري ال يقول باشتراط اللقاءذال
ذا علم مسلم فلن يرميه بهذه األلفاظ ،تلميذه وخريجه مسلم نقله عن  استفاضاشتراط اللقاء الذي  :نقول ،وا 

وأولف في  ،وتناقلوه من غير نكير ،ونقله أهل العلم ،به قالالئ هو ،ئق بتحريه وتثبته واحتياطهالالبخاري هو ال
األبين والمورد األمعن  )السند ..،الباب له مصنف كبير فيكتب في أفضل من رشيد وهو من ابن  ،المسألة كتب
ثم يأتي  ،كلهم نقلوا عن البخاري هذا القول ،يعني البخاري ومسلم (بين اإلمامين في السند المعنعنفي المحاكمة 

كالم اإلمام مسلم قد  ، يعني من قرأمن يأتي في العصور المتأخرة من ينفي أن يكون هذا اشتراط البخاري 
ويستحيل أنه إذا ثبت أن  ،مسلمألنه يستحيل أن يخفى قول البخاري على  ؛يستروح إلى هذا القول ويميل إليه
 ،قد يوجد أحاديث ال تروى إال معنعنة -تعالى رحمه هللا-حجة قوية مسلم  ،هذا قوله أن يقول بمثل هذا الكالم

 والغريب أن ،ذكر منها أمثلة ثالثة ،ال تروى إال معنعنة هذه األحاديث ،وذكر ثالثة أمثلة ،واتفق على صحتها
كيف نستسيغ أن يرد اإلمام مسلم على البخاري بهذه  إذاً  ،في صحيح مسلم ،ديثمروية في صحيحة بصيغة التح

 :نقول، يرد عليه بهذا القوة؟ مذهبهعليه ما خفي  ؟نه خفي عليه مذهبه: إهل نقول ؟أو خفي عليه مذهبه ؟القوة
وقد  ؟مام الصنعةمبتدع والبخاري إ، كيف يرد على يرد على البخاري  ما يا أخي اإلمام مسلم يرد على مبتدعال 

، ف كالم البخاري لنصر بدعته ورد السنة؟ هذا المبتدع يريد أن يوظمبتدع كيف: نعم يرد على نقول ؟قال به
تياط البخاري لرد السنة بحيث لو ألقي عليه اح ، هذا المبتدع الذي يريد أن يوظفتحري اإلمام البخاري احتياط و 

ال بد أن يكون الخبر  ،نه ال يقبل خبر الواحد: إالمعتزلة الذين قالوا ،يرد عليه ،ال ما ثبت اللقاء :لأي حديث قا
رد  الم -رضي هللا عنه-فعل عمر  ،عندهم ؟ال ما عندهما  عندهم أدلة و  ء؟بأي شي يحتجون  ،عن طريق اثنين

 مثل هذا التحري فون ، فيوظهذا دليل للمعتزلة ،ال بد أن يشهد معك واحد :قال االستئذانخبر أبي موسى في 
أو على أبي الحسين البصري في ردهم خبر الواحد  ،فإذا رددنا على الجباي مثالً  ،واالحتياط في نصر بدعهم

ما نرد على ، نرد على المعتزلة ؟على عمر بن الخطاب أو نرد على المعتزلة دحتى يشهد معه غيره هل نحن نر 
ئق بتحري الاللقاء هو ال طفاشترا ،هذانتبه لن نال بد أ ،هذال يا أخي، ال بد أن ننتبهال  ،أصحاب التحري والتثبت

 .نعم صحح أحاديث خارج الصحيح ،البخاري وتثبه
 طالب:........

انفتاح الواو وتوهم  : تحركتحتى قالوا ، أو إْجَوازةالواو وانفتح ما قبلها تتحرك لها إجَوازة،وأص ،أجاز يجيز إجازة
أو المنقلبــة علــى  ،فحــذفت إحــداهما إمــا األصــلية علــى قــول ،اكنانثــم اجتمــع عنــدنا مــثالن سـ ،مـا قبلهــا فقلبــت ألفــاً 

إنمـا احتيـاج  ،وهي أمر حادث ال يعرف عند الصحابة والتابعين ،اإلجازة هي اإلذن بالرواية ،فصارت إجازة ،قول
 إذا ؟منــع اإلجــازة ا ن ، يعنــي كيــف تتصــور روايــة الكتــب مــعالمصــنفات وتفرقــوا ، وكثــرتمــا كثــر الطــالبإليهــا ل

يعني هل تبي  ،وقبل ذلك لما دونت األحاديث ؟كيف تتصور راوية الكتب ا ن ؟ال عرضا  في إال قراءة و  ما :قلنا
اسمعه مني  :البخاري قال : أنا أريد أن أروي عنكيبي يجلس فإذا جاءه طالب قال هذا صاحب الرواية ..،تجلس
ال تكمـل ترجـع مـن أول و  ثـم تنكسـف ،عنـك البخـاري أنـا أبـي أروي  :مجلد جاء ثـانيله  ، ثم لما قرأعلي قرائهإأو  ا 

إنمــا  ،ئــات وألــوفعــن م فضــالً  ،ثــم يجــي رابــع وهكــذا ،مجلــدء انتهــاثــم يجــي ثالــث بعــد  ،لــه فيمــا بعــدلهــذا وتكمــل 
ال فاألصل أنها ليست ال بسـماع وال بعـرض ،والضرورة الداعية إلى ذلك ،أجيزت للحاجة خص فكيـف تـأذن لشـ ،وا 



أذنت لك أن  :من قال لغيره ، وقال: إنولذا منع بعضهم الرواية باإلجازة ؟عليه ك وال قرأتيروي عنك ما سمع من
يعنـي لـو تقـل نعـم،  ؟ال مـو بواضـحا  واضـح و  ،علـي: أذنـت لـك أن تكـذب لـم تسـمعه منـي كأنـه قـال تروي عني مـا

 ،....-إن شـاء هللا-قة أنت ث تراك بمكاني أشهد عليه تبرم عقود ،تشوفه ءأي شيله: واحد تقول لك توكل  ..،له
، وأنت مـا عني هأذنت لك أن تروي ،إذًا أي حديث تريد روايته من هذا الكتاب اروه عني ؟ال ما يسوغا  يسوغ هذا و 

الضــرورة أوجــدت مثــل هــذا  ،علــى خــالف األصــل لكنــه الضــرورة اال شــك أنهــ ،يســمعته مــن لفظــي وال قرأتــه علــ
المسـألة بـس  ،ما يحتاج تروح ال يمين وال يسار ،الرحلة ازة لبطلت: لو جازت اإلجومنهم من يقول ،التجويز منهم

تــروح، لكــن الضــرورة فمــا يحتــاج ترحــل وال  ،أذنــت لــك أن تــروي عنــي هــا المكتبــة كلهــا وخــالص انتهــى اإلشــكال
فلـو  ،ال توجـد فـي غيرهـا ،الرواية باألسـانيد المتصـلة مـن خصـائص هـذه األمـة ،خصيصة هذه األمة الملحة لبقاء

فأجــازوا  ،وهــذه مــن خصــائص هــذه األمــة ،تنقطــع الروايــة ،الروايــة تنقطعــتــبح اإلجــازة وتصــحح الراويــة بهــا اللــم 
 .اإلجازة لهذا السبب

ُمَناَوَليييييييييييية    ُثييييييييييييم    َجيييييييييييياَإة  َمييييييييييييَ  ال 
 جج

 َأو  ُدوَنَهييييييييييييا ك َتاَبيييييييييييية  َأو  َقاَوَلييييييييييييه   
 

 :فـإن قـال ،هـذه مناولـةهـذا مـن مرويـاتي  :يقـولالشيخ ينـاول الطالـب الكتـاب و  ،المناولة أن تناول الطالب الكتاب
هــذا  ،لكــن إن خلــت عــن اإلجــازة ،وهــي أقــوى مــن اإلجــازة المجــردة ،فروهــا عنــي صــارت مناولــة مقرونــة باإلجــازة

ولـذا يقـول المؤلـف  ،خالف اه، يعني أعطاه إياه ففيإن خلت عن اإلذن بالرواية ،تعطيه إياه ،الكتاب من مروياتي
 :-تعالى رحمه هللا-

ُمَناَوَليييييييية   د  ال  ييييييييُف ف ييييييييي ُمَجيييييييير   َوال ُخل 
 جج

 ................................... 
 ج

 :-تعالى رحمه هللا- يقولقي اوالحافظ العر  ،يعني المناولة المجردة عن اإلجازة فيها خالف
ن خلـــــــــــــــت عـــــــــــــــن إذن  المناولـــــــــــــــة    وا 

 جج

 قيـــــــــــــل: تصـــــــــــــح واألصـــــــــــــح باطلـــــــــــــة  
 ج

 .بهذا التساهل اً ثم يزداد ضعف ،هذا الحد ضعيف إلىي أصل التساهل بالرواية نيع
................................... 

 جج

 َأو  ُدوَنَهيييييييييييييا ك َتاَبييييييييييييية ............. 
 ج

 .عني ارو  ف :يقول ،أو يقول له مقاولة كذا ،يعني يكتب له باإلذن
َجييييييييييييييييياَإة   َتَبيييييييييييييييييُر ا    َوا  ن َميييييييييييييييييا ُتع 

 جج

َ  ال ييييييو   أَ   ييييييخ   َجيييييياَإ     ن  َعييييييي َن الش 
 ج

صــحيح  ،أن يــروي عنــي كتــاب كــذاالفالنــي أذنــت لفــالن بــن فــالن  :بــأن يقــولطيــب، عــين الشــخص الــذي أجــازه 
إن لكـن  ،الجمهـور الـذين أجـازوا اإلجـازة ال يختلفـون فـي هـذا النـوع ،هذا تعيين للمجاز والمجاز بـه ،البخاري مثالً 

 :عمم
 َأم ا ُعُموم ا.........................

 جج

 ................................... 
 ج

ال شــك أنهـا فــي أصــلها  ،هـل اإلقلــيم الفالنـيألأو  ،ال إلــه إال هللا :أو أجـاز لمــن قـال ،بـأن أجــاز لجميـع المســلمين
ن أجاز بعض الكبار بمثل هذا األسلوب ،بمثل هذا التوسع اً وتزداد ضعف ،ضعف اإلبهـام  ،هذا بالنسبة للعمـوم ،وا 

ن الفالنـي بعـض : أجـزت فـالن بـن فـالأو قـال ،أجـزت بعـض النـاس ،أجزت بعـض النـاس :لو قال ،ةيبطل اإلجاز 
أن يــروي عنــي  ،كتــاب الســننبــن فــالن أجــزت لفــالن  :أو قــال ،هــذا يبطــل اإلجــازة بعــض مرويــاتي أو يمســموعات



ســنن  ،ينقطالــدار ســنن  ،ماجــهابــن وســنن  ،ود وســنن الترمــذي؟ هــو يــروي ســنن أبــي دايــش، ســنن إكتــاب الســنن
 .هي تبطل بمثل هذا اإلبهام ؟أي سنن ،البيهقيسنن  ،النسائي

 ................... َأو  ل َمن  َلم  ُيوَجد  
 ج

َتَمييييييييييييييد    ُمع  َ  ب ال  ييييييييييييييع ا َفَلييييييييييييييي   َتَوسُّ
 ج

مـنهم مـن يتسـامح فـي المعـدوم  ،وال يصح ألنه معدومهذا توسع غير مرضي،  ال شك أن ،لفالن أجزت لمن يولد
لكـــن  ،هـــذاضـــهم أجـــاز بع ،ولمـــن يولـــد لـــه ،أجـــزت لفـــالن ولمـــن يولـــد لفـــالن :إذا قـــال ،ى الموجـــودإذا عطـــف علـــ

 ،للحاجــة الماســة والضــرورة وأجيــز ،تجــويز اإلجــازة فيــه ضــعف حب أن اإلجــازة فــي أصــلها ضــعف، أصــلنستصــ
، لمــاهر بالصــناعة بــن عبــد البــر أن اإلجــازة ال تجــوز إالاولــذا يختــار  وســع بهــا إلــى هــذا الحــد يزيــدها ضــعفًا،فالت

ومـن  ،وأنـت علـى ثقـة منـه ،متميـز عـن غيـره ،يجـازأن بالفعل طالـب علـم يسـتحق هذا  يعني أنت تطمئن إلى أن
 ، لكــن تجيــز شــخص احتمــال لــو قــرأأنــت مطمــئن ،هــا عليــكأنــه كأنــه قرأ  علمــه بهــذه الكتــب التــي تجيــز روايتهــا لــه

 ،ال إلـه إال هللا :عن كونك تجيز جميع الناس أو من قـال فضالً  ؟ستقام وال كلمة منه تجيزها اعليك حديث واحد م
بن ا ،بمثل هذا التوسع اً ومثل ما ذكرنا هي ضعيفة وتزداد ضعف، توسع غير مرضيكله أو لمن سيولد لفالن هذا 

ذا أجيـــزت اإلجـــازة فينبغـــي أن تكـــون لمـــن هـــذا وصـــفه ،شـــرطه قـــوي فـــي هـــذا -رحمـــه هللا-عبـــد البـــر  لمـــاهر  ،وا 
يعنـي مـا ارويـه ومـا سـأرويه  ،ويعمم فـي المجـاز بـه ،وسع المحدثين في إجازاتهم بحيث يجيز العمومت ،بالصناعة

لـم يحصـل  ، كـأن الـدين إنبعـديعني فيما يدخل فـي مروياتـه فيمـا ما يرويه ا ن وما سيرويه  ،هذاهم أجاز ببعض
 ؟لمـاذا ،م ما تسامحوا إلى هذا الحـدلكنه ،ما تسامحوا يجيزون  ،شوف أهل القرآن ،ال يا أخي بهذه اإلجازة يضيع،
وهكذا  ،أجزته ولو وثق منه :يقولأن ما يكفي  ،يعني عندهم اإلجازات مبنية على العرض ،نعم ال بد من العرض

من هذه اإلجازات ممن احتـي  إليـه فيمـا بعـد هـو لـيس بمرضـي  ءألنه وجد من عنده شي ؛دينلأن يحتاط ل ينبغي
 ،سبب هذا التوسع فـي مثـل هـذا احتاج األخيار إلى ما عنده من إجازة كلهف ،ضيهو بمر  يعني سلوكه ما ،أصالً 

 ؛ ألنه ينتسب إليك.من اإلجازات فال يجيز إال لمن يثق بعلمه ءفعلى اإلنسان أن يحتاط فإذا حصل على شي
ُمَناَوَليييييييي د  ال  ييييييييُف ف ييييييييي ُمَجيييييييير   ة  َوال ُخل 

 جج

 ................................... 
 ج

والمناولـة أيضـًا  ،يناولـه الكتـاب ،يـا فـالن : خـذلو يقـه يأخـذ الكتـاب مـن مرويـ ة،جـاز المناولة المجـردة عـن اإليعني 
: مــا ومنهــا ،مــا يكــون باإلعـارة خــذ هــذا الكتــاب لمـدة شــهر :ومنهــا ،خــذه لـك :مــا يكـون بالتمليــك يقــول: أنـواع منهــا

هـذا نـوع  ،بالمناولـة مـع عـدم التمكـين مـن النسـخة مـا يكـون  :ومنهـا ،هذا الكتاب كل يـوم بـدرهم يكون باإلجارة خذ
ذا استقر بهذا الكتاب من مروياتي  : خذيذكرونه يقول هذا إن كان مقرونًا باإلجازة فالمعول على  ،يده أخذه منهوا 

ن كانت مناولة بهذه الطريقة بدون إجازة فال شك فـي بطالنهـا ،اإلجازة ال على المناولة الفـرق بـين أن  لكـن مـا ،وا 
 ذ منـه النسـخة؟اروه عنـي ثـم يأخـفـيـا أخـي هـذا صـحيح البخـاري  : خـذأو يقـول ،عني صحيح البخـاري  : ارو  وليق

طلــع ، أقـل األحــوال أن تشـك أن لهــا مزيـة هــذه ال :ون يقولــ ؟ويـش الفــرق بينهـا وبــين اإلجـازة المجــردة بـدون مناولــة
 وعلـى كـل مثـل مـا ،كونـه فـي الهـواءأسـهل مـن فيـه وهـو فـي يـدك تنظـر  ،يعنـي على الكتـاب إطـالع ولـو إجمـالي

 .ذكرنا كل هذا توسع
ُمَناَوَليييييييية   د  ال  ييييييييُف ف ييييييييي ُمَجيييييييير   َوال ُخل 

 جج

يَصيييياء  َلييييه    يييياَلم  َوا   ع   َكييييَواَك ف ييييي ا  
 ج



 ،اإلعـالم والوصـية ناعنـد ،المناولة ،اإلجازة ،القراءة على الشيخ ،يعني عندنا السماع من لفظ الشيخ ،اإلعالمي ف
تخبـره مجـرد إخبـار انـك  ،تي إلى الطالب أو يأتي إليك وتخبره مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري تأ :اإلعالم

هل يجوز لهذا الطالب أن يـروي عنـك صـحيح البخـاري بمجـرد هـذا  ،المتصل دباإلسناتروي من صحيح البخاري 
كـل أن يخبـره بمـن  نـي بـدالً يع ،لروايـة أصـلها مجـرد إخبـاريخبـر؟ ألن حتـى اويـش الفائـدة  :قال بعضهم ؟اإلعالم
كونـك تسـمع منـه أو  ،ال :وقـال بعضـهم ،أخبره إخبارًا إجماليًا فيروي عنه راوية إجمالية مثل اإلجازةحديث حديث 

نـي أروي صـحيح البخـاري وال أذن : إلكـن إذا قـال لـك ،يسمع منك بالقراءة حـديث حـديث يسـوغ لـك أن تـروي عنـه
 .ا مجرد اإلعالم طريق ضعيف ال يعتبر وال يعتد به عن الجمهورولذ ،يكفي هذا ال ،لك بالرواية عنه

................................... 
 جج

يَصاء  َله     .......................َوا  
 ج

فـإذا مـات يسـتلمها فـالن  ،يوصـي بكتبـه إلـى فـالن ،يعني المحدث عند موته يوصي بكتبه إلى فـالن :صاء لهياإل
 ؟نعم ؟يحدث بمجرد الوصية ال ماا  الشيخ و عن  امن الورثة يحدث به

 طالب:........
ا الموصـى أن يشـتريه يعني ويش الفرق بين هذا وبـين ،بدون إذن ،هذه إذا مت فهي لفالن يكتب :في إذن قال ما

ال ما يجوز؟ اليروي له يجوز  ،شتراهاارست على فالن و يقال:  ؟كم نقول ؟كم نقول ،حرج عليهاله؟ ي يجوز له  وا 
ن روى بها بعضهم ،الرواية بالوصية ضعيفة ، ولذاأن يروي إال بإذن  .لكنها ضعيفة عند جماهير أهل العلم ،وا 

................................... 
 كيييييييييوا وجييييييييييادة ومنعهييييييييييا أصيييييييييي  

 ج

يَصيييياء  َلييييه    يييياَلم  َوا   ع   َكييييَواَك ف ييييي ا  
  ال  وا ا ون بيييييييي ن يرويييييييييه صيييييييي 

 

، اإلعــالمو  ،المناولــةو   اإلجــازة  و العــرضو  ؟ ســتة: الســماع هــا ؟كــم مــن طــرق التحمــلانتهينــا مــن  ..،يعنــي عنــدنا
اوره فيـه ، ال يسـيشـك فيـه أن تجد أو يجد طالب بخط شيخه الذي الوالثامن: المكاتبة، الوجادة والسابع  والوصية،

نعـم  ؟وجـده بخطـهنـه يجـوز لـه أن يرويـه مجـرد أهـل  ؟عنـه بهـذا هيـو ر ه، هل يجـوز لـه أن يأدنى شك أن هذا خط
ــم يقــررون أنهــا منقطعــة يعنــي إذا كانــت بــين تلميــذ وشــيخه  ،اتصــالن فيهــا شــوب : إكمــا أنهــم يقولــون  ،أهــل العل

وجــدت  :فيقــول ،بـينيبــد أن  لكنـه ال ،ال يشــك فيــهيــروي عنــه وهـذا خطــه الـذي ألنـه ؛ فيهــا شـوب اتصــال ون:يقولـ
ولــو صــحت الروايــة بمجــرد  ،وجــدت بخــط أبــي :أحمــد المســند أحاديــث كثيــرة يقــول عبــد هللا بــني فــ ،بخــط فــالن

يعنــي مــن خــالل  ،أن هــذا خــط شــيخ اإلســالمفــي حنــا ا ن ال نشــك ، إالوجــادة لصــاغ لنــا أن نــروي عــن المتقــدمين
نعـم إذا  ؟هـل مجـرد الوجـادة يسـوغ لنـا الروايـة ،فـالنو  فـالنخـط أو  ،بـن القـيما أو خـط ،بن حجـراأو خط  ،الخبرة
لمـا بينـك وبينـه  ،فإن كان مـن شـيوخك فهنـاك شـوب اتصـال ،تحكي الواقع ،نعم لك ذلك ،وجدت بخط فالن :قلت

أال  ةطوجدت شري كانت بلفظدة إذا اجبالو والرواية لالتصال،  المتقدمين فال وجهمن أما إذا كان  ،من لقاء ورواية
ثـم جـاء مـن يـدرس  ،وجدت بخط فالن وأنـت ثقـة :أنت إذا قلتطيب  ،وجدت صحيح :تقول ،أن هذا خطهبتشك 

ألن هنـاك مـن  ،تقليـد الخطـوط ،ألن كـل مـا يحـذر فـي هـذا البـاب التقليـد ؟حكم على الخبريب، ويش اإلسناد بعدك
 ،يوجــد ا ن مــن يكتــب مخطوطــات ويكتــب عليهــا تــواريخ قديمــة بحيــث تخفــى علــى أهــل الخبــرة ،الخطــوط ريــزو 

يصـير خبيـر  قـرون،الموجـودة قبـل خمـس  الكتابـة بحيث يبحث عن الورق العتيق ويكتب بطريقـة ،التزوير موجود
خشــى مــن تقليــد ، كمــا يخشــى منــه، وهــذا الــذي يال شــك أن هــذا غــش وتزويــرويبيــع بــأغلى األثمــان،  ،بــالخطوط



لـون عـن الشـيوخ مـن خـالل سـماع نقوي ،يعني الناس ا ن يعتمدون على األشرطة ،من تقليد األصوات ،األصوات
ن األشـرطةفالسـماع مـن  ،ره أدنى شك في الصوتلكن شريطة أال يساو  ،األشرطة كـان مـن لفـظ الشـيخ إال أنـه  وا 

فـالراوي عـن شـيخ مـا ال  ،ق إلـى األشـرطةر ق إلـى الوجـادة يتطـر الخلل الـذي يتطـ ..،هو الذي ،حكمه حكم الوجادة
مـا عـرف اده ويخالفـه م؛ ألنـه إذا وجـد مـا يضـكتـاب كـذافـي شـرح فـالن لمن الشـريط الفالنـي  : سمعتبد أن يقول
 جــدأن يدة اوجــالهــذه  ،كمــا أنــه يتأكــد مــن الخــط ،لشــيخ وفتاويــه وأحكامــه إذا وجــد يتأكــد مــن الشــريطامــن أقــوال 
وقـل مثـل هـذا فـي الحواشـي  ،أو كتـاب كامـل ،حـديث أو أحاديـث ،بخط شيخه الـذي ال يشـك فيـه أحاديـثالطالب 

علـم طالـب عالم وال ما من  ،منها حواشي كثيرألن الكتب الخطية يوجد على  ؛والتعليقات التي تكتب على الكتب
 ،شـك انسـب إلـى فـالن أدنىإذا عرف الخط بحيث ال يساور  ؟هذا التعليق ينسب لمن ،يقرأ كتاب إال ويعلق عليه

يحتاج إلـى خبـراء فـي نسـبة الكـالم واألقـوال إلـى وهذا أمر ينبغي التنبه له، و  ،الذي ال أشك فيه هوجدت بخط :قل
 وكم من قول  ،يحتاج إلى خبير عنده خبرة ومعرفة ،أصحابها

   يقول: بهذا والعناية به مهمة فاالهتمام ،ن أو وهم واهمسب إلى غير قائله بناء على ظن ظان
 كيييييييييوا وجييييييييييادة ومنعهييييييييييا أصيييييييييي  

 ج

  ال  وا ا ون بيييييييي ن يرويييييييييه صيييييييي  
 

يعني من طرق  ،المكاتبةأيضًا ، هنا نعم ،ه عنيارو أو كتاب فبخطي بخطي أو أي حديث تجده  تهما وجديقول: 
 ،تلــك محلقــة بالمناولــة ،أنهــا ملحقــة بالمناولــة أو قاولــه مــع كتابــةكــأن الشــيخ يريــد أن يشــير إلــى  ،التحمــل المكاتبــة

كتب لـي لميذ لشيخه أو القرين لقرينه أن ايكتب الت ،مكاتبة ومفاعلة بين الطرفين :المكاتبة أن يكتب يعنى إذا قلنا
وهـذا موجـود بـين  ،ثـم يـروي يكتـب إليـه الشـيخ ،أو ما ترويه في باب كـذا ،تعرفه في مسألة كذاأو ما  ،حديث كذا
، وموجـود مـن الصـحابة إلـى التـابعين والعكـس ،موجـودالصـحابة تبـات افي الصـحيحين وغيـرهم مـن مك ،الصحابة

، ي مـن طـرق الروايـةوهـي طريـق قـو  ،محمـد بـن بشـار : كتـب إلـيفالبخاري يقـول ،لى شيوخ األئمةوبين التابعين إ
  ه بهذا المكتوب.قصد ،ألنه قصده بهذا المكتوب ؛يروي عنه ءله بشي فإذا كتب

 وحييييييييييييوفوا قييييييييييييال بصييييييييييييي ة األدا
 كتابيييييييييية وليتلهييييييييييا ميييييييييين سييييييييييردا           جج

 ج

 :حـدثنا فـالن قـال :ألصـل أن يقـولاو ، حـدثنا فـالن ،حـدثنا فـالن ن،حدثنا فال ،حدثنا فالن :في الكتب تم تجدون أن
 .هم يحذفون قال كتابة ،خره.. إلى آحدثنا فالن :فالن قال حدثنا

................................... 
 ................ وليتلهيييا مييين سيييردا           جج

 ج

ن حذفت خط ؛الكتب يقرأها ني من قرأيع  :فـالن يقـول : سـمعتقـال ،ال بد من ذكرها ًا إال إنها معتبرة ذكرًا،ألنه وا 
 ،األمر في هذا على السعة مادام القصـد معـروف ، وبعضهم يقول:ال بد من ذكرها ،حدثنا فالن :قالحدثنا فالن 

 ،يعنــي حــذف القــول موجــود فــي القــرآن ،ذكــره ، وال يلــزموحــذف القــول كثيــر حتــى فــي القــرآن ،نعــم القصــد معــروف
يعنــي الــذي يشــدد فــي ذكــر قــال  ،وهنــا قــال فــي األســانيد داللــة الســياق عليهــا ظــاهرة ،وداللــة الســياق عليــه ظــاهرة

ُتم{ ؟نعـم ؟لم تحـذف قـال فـي القـرآن، يعني أمثالً  َفير  يَود    ُوُجيوُهُهم  َأر  يَن اس  يا ال يو  يقـال  [( سـورة آل عمـران401)] }َفَ م 
، وبعـض أهـل العلـم فمثـل هـذا يتسـامح فيـه ،النصـوصفي العرب و  طرد في لغة، حذف القول كثير ومأكفرتم :لهم
 :يقول الشيخ ، ولذانه ال بد أن تذكرإ: شدد يقولي

................................... 
 ................ وليتلهيييا مييين سيييردا           جج

 ج



ن حذفت خطا شك أنها م لكن ال  .أن تقرأ فاألولى اً دام أهل العلم قصدوها وا 
 وكتبيييييييوا الحيييييييياء لتحوييييييييي  السييييييييند

 والفيييييييذ بهيييييييا  وا قيييييييرأ  دون ميييييييد           جج
        ج

حـدثنا فـالن عـن  ،خمـس مـرات ،بعض األسانيد يذكر الحـاء أربـعألن  ؛هذه الحاء التي توجد عند مسلم كثيرة جداً 
صــحيح فــي  ةفيهـا موجــود ،الواحــد، قـد يحــول خمــس مـرات فــي اإلســناد أخبرنــا فـالن حــاء وحــدثنا فــالن :فـالن قــال

توجـد فـي كتـب الســنة  ،توجــد فـي المسـند ،ودبـي دا، توجـد فـي سـنن أوهـي قليلـة فـي صــحيح البخـاري  ،مسـلم بكثـرة
ا كأنـه هـذ ،هـي حـاء التحويـل :مـنهم مـن يقـول ،وهذه يختلفون في المراد بها ،لكن منهم المقل ومنهم المكثر ،كلها

طيـــب  ،االختصـــار مـــن أســماء الـــرواة ،ويســـتفاد منهـــا االختصــار فـــي األســانيد ،خــرقــول األكثـــر مــن إســـناد إلـــى آ
حـاء ثـم  -سـلمصـلى هللا عليـه و -قـال رسـول هللا  :قد يذكر السـند كامـل إلـى أن يقـول -تعالى رحمه هللا-البخاري 

تفيــد اختصـار مثلــه  ؟هــذه ويـش اســتفدنا منهـا ،-عليـه الصــالة والسـالم-يـأتي بالسـند الثــاني مـن شــيخه إلـى النبــي 
وعلــى  ،الحــديث الحــديث :وهــي أنهــا اختصــار لكلمــة ،المغاربــة لهــم رأي فــي الحــاء ،هــذه ال تفيــد اختصــار ؟هــذه

 ،هـذا الحـاء التـي فـي صـحيح البخـاري أصـلها خـاء وليسـت حـاء :ومـنهم مـن يقـول ،كالمهم يتنزل صنيع البخـاري 
علـى كـل  ،فحـدث عـن شـيخه مـرة ثانيـة ،الخاء هذه رمز البخـاري يعنـي أن السـند رجـع إلـى البخـاري  :يقول ؟كيف

والقصــد منهــا اختصــار هــذه  ،خــرتحــول بهــا مــن إســناد إلــى آســانيد ويحــال الحــاء المقصــودة التــي توجــد أثنــاء األ
 .األسانيد

 وكتبيييييييوا الحيييييييياء لتحوييييييييي  السييييييييند
 ...................................           جج

        ج
 طالب:.........

 هاه؟
 طالب:.........

 .لى شيخهثم يرجع إ -سلمصلى هللا عليه و -عندما يذكر قال حاء  :يقول ًا ماكثير  ،نادر جداً 
 طالب:.........

 المغاربة. هذا كالم ،اختصار لكلمة الحديثأنها يعني يستدل بها على هي موجودة،  نادر نادر، ،موجود هيإ
 وكتبيييييييوا الحيييييييياء لتحوييييييييي  السييييييييند

 والفيييييييذ بهيييييييا  وا قيييييييرأ  دون ميييييييد           جج
        ج

ون ولـذا يقولـ ،مـن دون مـد ،ال ،وحـدثنا حـــــاء   :ال تقـل ،وحدثنا من غير مـد : حدثنا فالن ححدثنا فالن قال :يقول
لكـن الـذي يقرأهـا كـذا فـي  ،يمـر علـى بقيـة األسـانيد، يعنـي بسـرعة ويمر ، حويمر يقول: ح في الكتب المصطلح:

 ، إذا جمعتكأنها لفظة أعجمية ،ويمر : حفي كتب المصطلح يقول نعم ،صورتها
 طالب:........

 .نعم
َوا يييييييييَماء  اليييييييييرُّ ُرَنيييييييييىُثيييييييييم  ب َ س   ة  َوال 

َمَوال يييييييييييييييد  َلُهييييييييييييييم   َوَفَيييييييييييييييا   َوال   َوال 
ر     ييييٍ  َفييييياع  يييييُع َن    َوُكيييي ُّ َهييييو   َمح 
ه يب   م  َوَكالت يييييييييييييييييييييييو   َكَطَبَ يييييييييييييييييييييييات ه 

َتَنييييييييييييى  ُيع  م  َفل  َسيييييييييييياب ه  م  َأن  َ يييييييييييياب ه   َأل 
م  َوَطبَ  يييييييييييييييَوال ه  م  َكييييييييييييييَوا َأح   َ ييييييييييييييات ه 

ييييييَب ال ت ييييييي ب َهييييييا َتف ييييييي   ُرت  يييييي   ال   َفَراج 
ييييييب   ر  يُب َمييييي   َت   يييييو   َوَميييييا َحيييييَوي الت ه 



يييييييييٍم َيت ف ييييييييي    يييييييييٍذ َأو  ب َرس   َوَميييييييييا ب َلف 
َنيييان   يييَحاب  اث  يييٍد ف يييي الص   ييين  َإي  يييُو اب   َنح 

 ج

ُمت ف يييي    ييييَو ال  ييييَخاُ  َفه  َتَلييييَف اأَلش   َواخ 
ُب اأَلَوان   ُوُضييييييييييييو َوَصيييييييييييياح   َراو   ال 

 ج

من كتب في علوم الحديث في غاية األهمية وذكرها غيره م -تعالى رحمه هللا-هذه المباحث التي ذكرها الناظم 
 ، ويحصلألن مدار التصحيح والتضعيف عليهم ؛فطالب العلم عليه أن يعتني برواة األحاديث ،للتمييز بين الرواة

بمجرد  تدركألنها ال  ؛الرواة أمر ال بد منهبأسماء  سماءاألبفالعناية  ،في كثير من األحوال واالشتباهالخلط 
يعني الكالم يستدل عليه  ،ما بعدها، ال يستدل عليها بما قبلها و بما بعدهادل عليها بما قبلها وال ، وال يستالنظر

نًا تكون بعض األلفاظ وأحيا ،الكالم وعرف السياق قد تستقيم لك كلمة مشتبة عندك ، إذا سبكبما قبله وما بعده
وأنت يستدل عليها  لكن ،أو أثار رطوبة ،أو ما أشبه ذلك أو سوس أو أكلتها األرضة ،كالم مطموسةفي أثناء 

ذا ، إأبداً  هذا؟ نعم ما يمكن يطلعيش يطلعه ، اسم رجل إلكن اسم راوي  ،تقرأ السياق تستظهر أن هذه اللفظة كذا
مع كتب  وعندك ملكة من كثرة التعامل ،إال إذا كانت لديك أهلية ،ال أن تراجعيبقى اإلشكال إأشكل عليك 

بط وال تمل من كثرة ضال سيما التي تعتني بال ،في هذا الباب كثيرًا كتب الشروح ويفيد، فأنت ترتاح ،الرجال
ألنه  ؛ما تنتهي من هذا الكتاب إال ورجال البخاري مثل إخوانك وجيرانكيعني رشاد الساري إفمثاًل  ،التكرار

لكن هذا التكرار يرسخ  ،رمن كثرة التكراأحيانًا صحيح اإلنسان قد يمل  ،ولو تكررت مائة مرة ،يضبط كل كلمة
ألنه مر ذكره مع  ؛ذهنالطرائف الرواة تجعل اسم هذا الراوي يعلق ب ،بالطرائف الكتب التي تنهي ، أيضاً العلم

أيضًا النووي على مسلم  ،ةني على البخاري يعتني بطرائف الروا مثل شرح الكرما ،محفوراً  اً ذكر ما يجعله محفوظ
ابن فالن صحابي فالن مر...  هو يعني ما ،ف أن هذا الراوي حصل له موقففأنت تعر  ،يعتني بطرائف الرواة

 معهمعه طريفة  االسملكن إذا مر  ء،يدرك شيقد ال لي حافظته ضعيفة هذا ال ا المأ ،هير ينتهي هذا خالصش
مثل هذه لديدن على أيضًا ونجعلها  ،فنهتم بالشروح ،ال بد تحفظ ،قصة ضبط مرة مرتين عشر ال بد تفهم

يعني تصور  ،وهناك كثير من الرواة حقيقة الخطأ فيها غير مقبول إطالقاً  ،نراجع كل راوي يشكل علينا ،األمور
بن كهيل ا ،سلمة بن كهبل ؟يمكن هذا يمشي ،يقرأ سلمة بن كهبل ،شخص يشار له بالبنان من الكبار يعني

فطالب العلم عليه أن يعنى بهذا  ؟!رمتى يتعلم هذا عمره خمسة وسبعون من الكبا، بن كهبليقول: ا ،معروف
في هذا الباب يفيد طالب  مما يفيد، و أنها تفيد فائدة كبيرة في هذا البابشك فالشروح ال  ،الباب من أول األمر

يعني يسمك  ،العلم أن يجعل له وقت ولو ساعة في اليوم ينظر في كتب الرجال ويقارن بعضها في بعض
تهذيب فيه ينظر في الثم  ،الترجمة سطر واحد ،يراجع الترجمة بيمسك التقري -هذا شرحناه مرارًا هذا- بالتقري
ينظر  ،الكتب ، ينظر في الكاشف، يعني يراجع بعضينظر في الخالصة ،فيه اختالف ،فيه زيادة كذا ،ضبط
، يعني قلبه فليودعه سويداء ئاً فإذا أتقن شي ،في األنواع التي تأتي ى خر ، نعم ينظر في الكتب األالمشتبهكتب في 

قع هل تتصورن أن طالب األسواثلة بن  ،اإلنسان يقع في أمور مضحكةيجعل يعني  الجهل بالرواة مشكل مشكل
 شو ؟بن أسماءماذا سيصنع في جويرية قع بين النساء إذا وضع واثلة بن األس ،النساءأسماء ث وضعه في احب

الجهل في هذا الباب ال يليق  :فأقول ،بن رجلارجل  بن أسماءجويرية  ؟وين بيحطه ؟ويش بيسوي هذا ؟بيوسي
 .وال يسعه جهل مثل هذه األمور ،بطالب العلم أبداً 

ُرَنيييييييييى َواة  َوال  يييييييييَماء  اليييييييييرُّ  ُثيييييييييم  ب َ س 
 ج

َتَنييييييييييييى  ُيع  م  َفل  َسيييييييييييياب ه  م  َأن  َ يييييييييييياب ه   َأل 
 ج



 

ال سيما ممـن اشـتهر باالسـم أو كنى وال ،ألن الكنية تضيع االسم ؛كنيةالمن اشتهر ب تعتني بأسماء الرواة ال سيما
لمـاذا؟ ألن مـن  كـل هـذاواألنسـاب ال بـد أن تعتنـي ب ،واأللقـاب ال بـد مـن االعتنـاء بهـا ،ألنهـا تضـيع كنيتـه ؛اللقب

ال غيـر ذلـك الـذي أنـت خـابر، تعده واحـد  ؟يش اسمهء حديث وذكر باسمه وأنت ما تدري و عرف بالكنية لو جا وا 
بـن دعامـة السدوسـي، قتـادة ، قتادة ذا؟ه من ؟ال ما تعرف؟ هاا  لسدوسي بتعرف و حدثنا أبو الخطاب الو قال لك: 

وألفـت  ،لك ال بـد مـن معرفـة األسـماء والكنـى واأللقـاب واألنسـاب، نعـم، فلـذأنت تعرفه باسمه لكنك ال تعرف كنيته
 .فعلى طالب العلم أن يعنى بجميع هذه األنواع ،فيها المؤلفات

 والوفيييييييييييييييا  والمواليييييييييييييييد لهييييييييييييييم
 
 ج

 ................................... 
 ج

ا ، وألفـت فيهـتعرفهـا إال بالمواليـد والوفيـات رة مـاصـعاتعرف الوفيات والمواليد لكـي تعـرف االتصـال واالنقطـاع والم
 ،طبقــات خليفــة ،طبقــات بــن ســعد :وألــف فيهـا الكتــب ،طبقـات الــرواة ال بــد مــن معرفتهــا "والطب ييا " ،أيضـًا الكتــب
هذا مثاًل من  :يعني لو قال لك ،التقريب مصنف على طبقات ،تذكرة الحفاظ على الطبقات ،طبقاتالسير على ال

بـن حجـر مـا اأو من العاشرة يروي عمن قيل من السادسة  ،بحثت في ترجمة راوي فوجدته من السادسة، السادسة
هــذا مــن  :والتالميــذ فقــاللكــن حــدد تحديــد تقريبــي مــن خــالل الــزمالء واألقــران والشــيوخ  ،وقــف علــى ســنة الوفــاة

هــذا البعــد أربــع طبقــات والطبقــة تقــارب عشــرين  ؟ال منقطــعا  تعــرف أن الســند متصــل و  ،العاشــرة وهــذا مــن السادســة
ال فــاليمكــن يعنــي إن كــان الشــيخ أو الطالــب معمــر  ،ســنة هــذا يحــدث عنــدك وقفــة ، ثمــانين ســنة الفــرق بينهمــا ،وا 

 .نقطاع فال بد منهامعرفة الطبقات مؤشر لمعرفة االتصال واالف
................................... 

 
 ج

 ........ كيييييييييييييييييييييييوا أحيييييييييييييييييييييييوالهم 
 ج

يعني أحوال أهل العلم عمومًا  ،تثبتهم ،تحريهم ،أخبارهم أيضاً  ،من حيث الرحلة وغيرها ،من حيث القوة والضعف
ولــذا  ،مــر ال بــد منــه لطلــب العلــمإلكثــار مــن التحــدث بأخبــارهم أاو ، وأخبــارهم وطــرائفهم ،مهمــة جــدًا لطالــب العلــم

ا يحفـز همـة فـي سـبيل العلـم كـل هـذوصـبرهم الشـديد علـى تحمـل الشـدائد  ،سطر مـن أخبـارهم وأحـوالهم وعجـائبهم
كـل هـذا يجعـل طالـب  ،مضربهم أورع األمثلة فـي النفـع المتعـدي والـالز  ،صبرهم على العمل والعبادة ،طالب العلم
لكـن  ،وهـي الحكـم ،س هـي األصـلمـا الـذي يحركـه؟ النصـوص ال بـأذا األمور بينما إذا غفل على ه ،العلم ينشط
عـن  ئـوالـوال أن السـلف تواط ،وسبرت أحوال من حولك ،يعني من خالل ما تعيشه أنت ،ال تتخيلهاقد هناك أمور 

يــوم مــن ة ركعــة فــي الثالثمائــ إن فــالن لــه :يعنــي لــو يقــال لــك مــثالً  ،أصــالً  لــيس بالمقــدور ......هــذا الفعــل لكنــت
لـو ذكـر لـك أن  أبـدًا، مـا يسـتحيل هـذا ،لكن إذا عرفت أنه موجود في السلف ،مستحيل هذا المعاصرين قلت: هذا

فمــا تعــرف أن هــذه األمــور إال إذا  ،ألن هــذا موجــود فــي الســلف ؛هــو بغريــب مــا ،يــومكــل يخــتم مــن النــاس فــالن 
؟ ويـن الحفـظ ،خـالص غايـة مـا هنـاك البلـوغ ،إلـى وقـت قريـب كـان النـاس يظنـون أن الحفـظ مسـتحيل، وقل قرأت
وهلل -لكـن ا ن  الحفـظ،يس النـاس مـن ، نعـم فـأقـرون  :قـلإن شـئت فبـل  ،ألنـه انقطـع الحفـظ عقـود ؛الحفـاظ ماتوا
 ،وفالن يحفـظ زوائـد المسـتدرك ،فالن يشتغل بزوائد البيهقي ،هذه السنة صار من أيسر األمور تلما بعث -الحمد
 ،فــأحوال أهــل العلــم مهمــة جــداً  ،الهمــم تنبعــث بمثــل هــذه األخبــار :أقــول ،بهــذه األخبــار نبعــث الهمــميعنــي تويــن؟ 



، وفيهـا مـا وفيهـا راحـة ،فيها اسـتجمام ،نافعة ماتعة أيضاً  اإلى كونهإضافة وهي أيضًا  ،فلنقرأ في سيرهم وأخبارهم
 ل.ميحدوا إلى الع

 وكيييي  هيييييو  محييييُع ن يييييٍ  فييييياعر   
 ج
 ج

 ................................... 
 ج

أو أنــه مــن  ،ال مــا يمكــن ..،أو مــات فــي ،مــا تتوقــع أن فــالن ولــد فــي الســنة كــذا ،هــذه مــا تخضــع لالجتهــاد أبــداً 
 .هذه ال بد أن يوجد فيها النقل المحض ،ال ،أو يحتمل أنه روى عن فالن ،الطبقة الفالنية

 فراجيييييي  الرتييييييب التييييييي بهييييييا تفييييييي 
 ج
 ج

 ................................... 
 ج

حلية األولياء  :أخبارهم التي يطرب لها اإلنسان مثلذكر يعني هناك كتب تراجم ألهل العلم و  ،راجع كتب الرجال
ألن إذا انقطـع  ؛لكـن يبقـى أن فهيـا نفـع كبيـر ،أو فيها أخبـار ضـعيفة وواهيـة ،وفيها ما فيها مما قد ال يقلبه العقل
وقــد  ،علــى حقيقتــه ءقــد ال تتصــور الشــيســلة ولــم تعــرف الواســطة ت هــذه السلالخلــف عــن الســلف نعــم إذا انقطعــ

 .تتصوره فتعجز عن تطبيقه
 كطب اتهم........................... 

 ج
 ج

 ................................... 
 ج

 .طبقات خليفة وغيرهما ،طبقات بن سعد :كتب الطبقات مثل ما قلت
 ...........وكالتيييوهيب.............. 

 ج
 ج

 ................................... 
 ج

 .ذهبيلب تهذيب الكمال ليتذه
 ..................................... 

 ج
 ج

 وما حوي التهويُب.................  
 ج

 .بن حجراتهذيب التهذيب للحافظ 
 ..................................... 

 ج
 ج

 يييييب  ....................... ميييي  ت ر  
 ج

لحـافظ واألصل فـي رجـال الكتـب السـتة كتـاب ل يب التهذيب مختصر التهذيب، مختصره البن حجر أيضًا،تقر  مع
ثـم جـاء بعـده الحـافظ المـزي  ،الكمال في أسماء الرجال جمـع أصـل رجـل الكتـب السـتة :اسمه عبد الغني المقدسي

 ،تمامـًا يمسـحه مسـحاألصـل بعض الفروع يلغـي  أنواإلشكال  ،تهذيب الكمال :وزاد عليه في كتاب اسماه ،فهذبه
، ولــذلك مــا ومثـل تهــذيب التهــذيب للمــزي ألغـى الكمــال ،لغــت كتــب المتقــدمينابــن حجـر أيعنـي بعــض مختصــرات 

يعنــي مــن الوفــاء أن يخــرج هــذا  مــا ادري عــاد..، ،عليــه ..، مــع أنــي ســمعت أنــه ي شــتغلمــن ينشــره وال تصــدى لــه
 .........ماليين الكتبكتاب ال

 ........طالب:
 ..بن عبد الواحد المقدسي صاحب العمدة موجود...االحافظ عبد الغني 

 ........طالب:
 هذا األصل ثم جاء الحافظ المزي فهذبه في تهذيب الكمال..... ،نعم موجود

 ........طالب:
 نعم؟

 طالب:..........



 ؟ها
 ........طالب:

 ، وال شـك أنتهـذيب الكمـال للحـافظ المـزي ألغـى األصـل ،عليـهلكن أنا أعرف أنـه فـي أعمـال  ،ما أعرف أنه طبع
فــألف تــذهيب  ،مــؤرخ اإلسـالم -رحمـة هللا عليــه-ثــم جــاء الحـافظ الــذهبي  ،ســتغني عنهــا أحـديفـي زوائــد وفوائـد ال 

واختصـره  ،ذا كان األصل ما كتـب لـه نشـر، وهتذهيب التهذيب :اختصر تهذيب المزي في كتاب  أسماه ،التهذيب
كتـاب اختصـر التـذهيب ب يرجـالخز وجـاء  ،والكاشف مطبوع في ثالثة مجلدات ،الكاشف :اسماهفي كتاب الذهبي 
يعنـــي منشـــور مـــن أكثـــر مـــن مائـــة  ،وهـــذا مـــن أوائـــل الكتـــب فـــي النشـــر ،خالصـــة تـــذهيب تهـــذيب الكمـــالاســـماه: 

تهـذيب وزاد عليـه تهـذيب ال :اختصر تهـذيب الكمـال فـي كتـاب سـماه -تعالى رحمه هللا-ابن حجر  ،وعشرين سنة
زوائـد  هد أن فيـو المقصـ ،الشـيوخ، زيـادة فـي التالميـذ و االنقطـاعوبيـان للسـماع و  ،فوائد تتعلق بـالرواة جرحـًا وتعـديالً 

 .فال يستغني عنه طالب علم ،هي تقارب ثلث الكتاب
 ..................................... 

 ج
 ج

 ....................... ميييي  ت ريييييب   
 ج

ال يسـتغني عنـه  ،راوي بسـطر واحـدلـيتـرجم ل ،التقريب الذي أصـبح نبـراس بيـد كـل طالـب علـم فـي مجلـد واحـدهذا 
 هللارحمه -بن حجر اويبقى أن أحكام الحافظ  ،كان كثير على هذا الفن بل لو حفظه طالب العلم ما ،طالب علم

بطه مـن هـذا الـراوي اسـتنل إلـى حكـم لكام علـى الـرواة مـاهناك أح ،هو معصوم من الخطأ أغلبية يعني ما -تعالى
 ،ولـذا عليـه بعـض المالحظـات ،يكفي أنه اجتهد ،وال يعني أنه مصيب في كل ما قال أقوال األئمة وهذا اجتهاده،

فـي التلخـيص  ،بـن حجـر فـي التقريـب مـع أقوالـه فـي كتبـه األخـرى فـي فـتح البـاري اوهنك أحكام أختلـف فيهـا قـول 
قـال فـي فـتح  سخـن: عبيد هللا بـن األفمثاًل على سبيل المثال ،ع حكمه في التقريبيختلف قوله م هكتبا من وغيره
: عبيـد هللا وقـال فـي التقريـب ،يخطـأ :بن حبـان فقـالاوثقه األئمة وشذ  ،رواة البخاري ، هو من وثقه األئمة :الباري 
ن أن طالب العلـم عليـه ليبي ؛وقد وصفه في فتح الباري بالشذوذ ،بن حبانااعتمد قول  ،صدوق يخطأ سخنبن األ
يفســد  هنظــر فــال شــك أنــلأمــا إذا لــم يتأهــل ل ،لنظــرلعليــه أن ينظــر إذا تأهــل  ،ي وال يقبــل القضــايا مســلمةأن يعتنــ

واعتمـاد المتـأخرين ، أهـل العلـم ، وعنـي بـهتعرفـون التقريـب صـار لـه شـهرة ولـه حظـوة ،أكثر مما يصـلح إذا اجتهـد
 .عليه
 ........طالب:

 ؟خمسة وثالثون سنة ؟ن كمعشر إلى اثنان وخمسي ، من سنة سبعفتح أخذ عليه مدة طويلة جداً ألن ال ؛ما يظهر
وبـين أن هنـاك  هو راض  عـن الفـتح أكثـر مـن التقريـب،ومع ذلك  ،ألف التقريب اوفي أثنائه ،خمسة وثالثون سنة

ر فــي الترجمــة مــرة ثانيــة هــذا اجتهــاده واالجتهــاد آنــي، قــد لـو يعيــد النظــ علــى كـل حــال ،عنهــا هــو بــراض   كتـب مــا
وينظــر فــي جميــع األقــوال بظــرف ثــاني أو يقــف علــى روايــة لهــذا الــراوي تــدعم كونــه ضــبط أو لــم يضــبط قــد يــؤثر 

 .ألن مرويات الراوي لها أثر كبير في الحكم عليه ؛على حكمه
 وميييييييييا بلفيييييييييٍذ أو برسيييييييييٍم يتفيييييييييي 

يييحاب اثنيييان      نحيييو ابييين إييييد فيييي الص  
 ج

 فييييي واختليييييف األشيييييخا  هيييييو المت 
 راو  الوضيييييييييييوء وصييييييييييياحب األوان  

 جج



عبد هللا بن زيد بن عاصم هذا راوي الوضوء كالهما من األنصار عبـد هللا بـن زيـد بـن عاصـم هـذا راوي الوضـوء 
هـذا الحـديث لهـذا أو  ، لكن قد يظن بعـض العلمـاء أنوعبد هللا بن زيد بن عبد ربه هذا راوي األذان هذا غير هذا

عبـد هللا بـن زيـد هـو راوي حـديث األذان فـي  اإن هـذ :قـال ، حتـى سـفيانوقـد وهـم بعضـهم ،لهذا نعـم لعـدم التفريـق
مـن الحفـاظ فكيـف بمـن وهـو فـإذا كـان هـذا مـن سـفيان  ،األحاديـث والصـواب أنـه راوي حـديث الوضـوء نحديث مـ

 لخبــر مــاا األمــر ســهل ســواء هــذا وهــذا :نعــم قــد تقــول ؟يعنــي إذا جــاءك عــن عبــد هللا بــن زيــد كيــف تفــرق  ؟دونــه
مـن الـرواة الـذين يحتمـل فـيهم  فيمـا بعـدلكن إذا افترضنا هذا في عبد هللا بن زيد كيـف تتصـرف مـع غيـره  ،يختلف

ر فــي ، يــديم النظــطالــب العلــم فيــديم النظــر فــي الشــروحأمــور مــن أهــم المهمــات بالنســبة لفهــذه  ؟التوثيــق والضــعف
ر أيضًا ويديم النظ ،والمفترق  يديم النظر في كتب المتفق، و ويديم النظر في كتب المشتبه ،كتب الرجال والطبقات

لكــن هـذا ثقــة وهــذا  ،هنـاك كتــب كثيـرة جــدًا فـي هــذا البـاب تجــد بينهـا فــروق يسـيرة ،الكتـب فــي المؤتلـف والمختلــف
    .نعم ،ضعيف

ن عيييييييييين اثنييييييييييين روي واتف يييييييييياج  وا 
 بيييييييييييييدون تميييييييييييييييإ فمهمييييييييييييي  وال

 وفيييي البخيييار  منيييه جيييا كيييم ترجمييية        
 باختصييييييييييا  الناقيييييييييي   ويعرفييييييييييان 

 وميييييا يكيييييون النطييييي  فييييييه يختليييييف
 نحيييييو )شييييييعث( بيييييي)شعيب( يشيييييتبه
 ومييييييا بييييييه األسيييييييما وا بييييييا تتفييييييي 
 في النط  أو بيالعك  فهيو المشيتبه
 كييييييييييابن َع ييييييييييي  وُع ييييييييييي  وجييييييييييدا
 ومثيييييييي  العكيييييييي  ابنييييييييي النعمييييييييان

 وفيييييييييه مييييييييا ميييييييي  قبلييييييييه أنييييييييواُ     
    ج

 فييييي االسييييم واسييييم األب ثييييم أطل يييياج 
 يضييييييييير  ن كالهميييييييييا قيييييييييد عيييييييييدال

 وضييييييحها الحييييييافذ فييييييي الم دمييييييةأ
 وحيييييييييييييث ال فبييييييييييييال رائن ابتليييييييييييييج

 ميييي  اتفيييياف الرسييييم فهييييو المؤتلييييف
 انتبيييييهوكيييييي)النشائي( بيييييي)النسائي( ف

 فيييييي الرسيييييم وا بييييياء فييييييه تفتيييييرف   
 وهيييييو باالعتنيييييا جيييييدير فييييياعن بيييييه

 كيييييييييييان اسيييييييييييمه محميييييييييييدا كالهما 
 فيييييييياعلم وشييييييييري  الثيييييييياني سريج 

 فيهييييييييا افتييييييييراف فييييييييادر  واجتمييييييييا ُ 
   جج
 جج

رجوع إلـى المصـادر ال باالجتهـاد هـذه الوحـث علـى معرفتهـا بـ ،-تعـالى رحمـه هللا-ظم اواع التي ذكرها النهذه األن
ليقـع علـى  ؛يحقـق فـي الـراوي المطلـوبو  ،ويصـل إلـى حقيقـة األمـر ،يـأمن فيهـا الطالـب مـن التصـحيف والتحريـف

لكن  ،الف بين أهل العلم في المرادويوجد اإلخت ،حقيقته نعم قد يلتبس بعض األمور بحيث ال يوصل إلى الحقيقة
يبقــى الخطــأ الــذي يشــترك فيــه جميــع  ،إذا اجتهــد الطالــب ال شــك أنــه يحفــظ نفســه مــن األخطــاء الواضــحة البينــة

   .الناس ال يسلم منه أحد
ن عيييييييييين اثنييييييييييين روي واتف يييييييييياج  وا 

     بيييييييييييييدون تميييييييييييييييإ فمهمييييييييييييي  وال

 فييييي االسييييم واسييييم األب ثييييم أطل يييياج 
 يضييييييييير  ن كالهميييييييييا قيييييييييد عيييييييييدال

   جج
 جج

إذا لــم  ،منهمــا ثقــة ألن كــالً  ؛اســم األب هــذا ال يضـرو يعنـي إذا جــاء عبــد هللا بــن زيـد وعبــد هللا بــن زيــد فـي االســم 
تصـل  ؟بـن سـعيد كيـف تصـليحـي هـذا يحـي بـن سـعيد وهـذا  ؟هـذا وأمـراد هـذا اللكن كيف نصل إلـى أن  ،نصل

 كفــي الســند عنـــدالمـــذكور اد إذا كــان الشــيخ فتنظــر فــي اإلســـن ،مــن خــالل الكتــب التـــي تعنــى بــالطالب والشـــيوخ



فــإن اخـــتص أحـــدهما بهـــذا التلميـــذ فهـــو  ،شــتراكا فيـــه تنظـــر فـــي التالميـــذا إن ،يخــتص بـــه أحـــدهما فهـــو المطلـــوب
ال بقي اإلالمطلوب  : الغالب أنه إذا روى وقالوا ،هناك قواعد وهناك ضوابط ذكرها أهل العلم واستنبطوها ،شكال، وا 

إذا كــان الواســطة بينــه وبــين صــاحب الكتــاب واحــد فهــو  ،ن كــذا حتــى يزيــدون أنــه فــالنفــالن عــن فــالن عــن فــال
ن كان اثنان فهو فالن ،فالن وليتميـز الجـاد مـن  ؛نعـم لـيعظم األجـر ،يعني هناك قرائن تقريبية ويبقى اإلشكال ،وا 

مــا صــار للراســخين دون تعــب وال عنــاء بنفســه كانــت األمــور ســهلة كــل يصــل علــى الحقيقــة  ؛ ألنــه لــوغيــر الجــاد
   .حد على أحدأليحصل فضل  ما ،يز الناس في فهومهم وحفظهم وفي جهدهم وفي صبرهما تماولم ،مزية

     ..................................وال

 يضييييييييير  ن كالهميييييييييا قيييييييييد عيييييييييدال 
   جج
 جج

كالهما  -الحمد هلل-نستطع إذا بذلنا الوسع ولم  ؟بن زيدابن سلمة أو انعم إذا لم نستطع أن نعرف حماد هل هو 
فـي البخـاري حـدثنا  ،طيـب يـأتي كثيـر محمـد ،منهما ثقـة ألن كالً  ؛وقل مثل هذا في سفيان وسفيان ما يضر ،ثقة

وعلـى كـل  ،فيختلفـون  ،، نعـم..قـال ،بـن الجيـاني كـذااقـال كـذا،  ذيالكلبـا :قـالابـن حجـر ثم بعد ذلك تجـد  ،محمد
   ة الحال أمر  مهم جدًا.وف على حقيقلكن الوق ،حال كلهم ثقات

 وفيييي البخيييار  منيييه جيييا كيييم ترجمييية        
    ج

 ................................... 
   ج
 جج

طبـع منـه أظـن مـا يتعلـق بالبخـاري  ،هنـاك تمييـز المهمـل ألبـي علـي الجيـاني ،يعني تـراجم كثيـرة يـأتي بهـا مهملـة
   مطبوع.

 وفيييي البخيييار  منيييه جيييا كيييم ترجمييية        
    ج

 أوضييييييحها الحييييييافذ فييييييي الم دميييييية 
   ج
 جج

فـي وفيهـا أكثـر اإلشـكاالت التـي تعتـرض طالـب  ،هـدي السـاري  ،هـدي السـاري  :مقدمة الفتح التي أسماهاالمقدمة 
ألن  ؛يستصــحب نســخة مــن صــحيح البخــاري ومعــه مقدمــة الفــتح هالعلــم فــي أســفار البخــاري، يعنــي لــو أن طالــب 

المعلقـات  ،األلفـاظ الغريبـة موجـودة ،المهملـين موجـودين ،ن ال المنتقـدين موجـودو ، الرجـدةو األحاديث المنتقدة موجـ
فطالـب  ،يعني عبارة عن شرح متكامـل فـي غايـة االختصـار ،مناسبات األبواب موجودة ،علوم هيعني في ،موجودة

   .العلم يستصحب معه في أسفاره هدي الساري إذا أراد أن يراجع البخاري 
     قيييييييييي   ويعرفييييييييييان باختصييييييييييا  النا

 ................................... 
   جج
 جج

   .أو أختص بالرواية فالن عنه ووجد في السند ،ية عن فالن ووجد فالن في السندايعني اختص هذا الراوي بالرو 
...................................     

 وحيييييييييييييث ال فبييييييييييييال رائن ابتليييييييييييييج 
   جج
 جج

 ؛ ألن البابوبالقرائن تستدل ،فعليك أن تجمع طرق الحديث نعم وتنظر فيها ،لم تستطععدا ا ن هنا االبتالء إذا 
   .الحديث إذا جمع طرقه تكشفت خباياه وأ

 وميييييا يكيييييون النطييييي  فييييييه يختليييييف
     نحيييييو )شييييييعث( بيييييي)شعيب( يشيييييتبه

 ميييي  اتفيييياف الرسييييم فهييييو المؤتلييييف 
................................... 

   جج
 جج

كـان  ،وليسـت عنايـة النـاس بـالخط فـي أول األمـر ،فرق بين شعيث وشعيب؟ هذا بالباء وهذا بالثـاءشعيث ويش ال
، لكــن أحتــاج النــاس إلــى عجــام، والنــاس يميــزون مــن دون إ عجــام أصــالً إ فــي  مــاكلــه الخــط فــي أول األمــر مهمــل 

 ،األمـور تمشـيعسـى بالحركـات وبـالحروف و ثم لـم يكتفـوا بهـذا حتـى ضـبطت الكلمـات  ،عجام فأعجمت الكلماتإ 



تكتــب  يــأتي ألن الكتــب لمــا ؟والضــبط قطيعنــي شــيعث وشــعيب تصــورون ا ن مــن أيــن يــأتي وهــم لهــم عنايــة بــالن
تــروح  ء،ال شـيا  يجــي رطوبـة أو زيـادة حـرارة و  تـاب ويتـرب ثــم يطبـق بعضـه علـى بعـض ثـمرب ينسـخ الكمـثاًل وتتـ

أيضــًا يحصــل ســهو مــن  ..،تمــام بمثــل هــذه األمــورفااله ،هــذا موجــود ،بالصــفحة الثانيــة........ بعــض الحــروف
   .أو سبق لسان من الراوي فيكتب على ضوء ما سمع ،أو من الطابع يحصل خالناس

     ............................ يشيييتبه

 انتبيييييهوكيييييي)النشائي( بيييييي)النسائي( ف 
   جج
 جج

حققت وضبطت وأتقنت ورجعت  ، فأنت إذا ماهذافيشتبه ب: النسائي وهو أثرم مثاًل قد يقول ،النشائي نعم النشائي
يعنــي المســألة بــس  ،صــعب التمييــز بينهــاهــذه فعنــدك النجــاري والبخــاري  ،تريــد إلــى المصــادر ثبــت عنــدك كــل مــا

   .نقطة تتقدم ونقطة تتأخر
 ومييييييا بييييييه األسيييييييما وا بييييييا تتفييييييي 
 في النط  أو بيالعك  فهيو المشيتبه

    ج

 فيييييي الرسيييييم وا بييييياء فييييييه تفتيييييرف    
 هيييييو باالعتنيييييا جيييييدير فييييياعن بيييييهو 

   جج
 جج

هذا من  ،بن حجرال (تبصير المنتبه)وفيه  ،للذهبي (المشتبه)فيه  ،وفيه المؤلفات ،المشتبه هذا في غاية األهمية
   .وهي كتب جوامع ،أهم من ألف في الباب

 ومييييييا بييييييه األسيييييييما وا بييييييا تتفييييييي 
    ج

 فيييي الرسيييم ........................    
   ج
 جج

هــذا كلــه يســمونه  ،أو بــالعكس األســماء التــي تختلــف بــالنطق وتشــتبه بالرســم ،النطــق، تفتــرق فــي تختلــفبــاء ا و 
   .مشتبه

................................... 
 كييييييييييابن َع ييييييييييي  وُع ييييييييييي  وجييييييييييدا

    ج

 وهيييييو باالعتنيييييا جيييييدير فييييياعن بيييييه 
................................... 

 ج  جج
م كتـب التـراج ،إذا لـم يـدلك الشـارح علـى أنـه هـذا ،جـعاال بد مـن أن ترجـع إلـى المر  ،ع قيلمحمد بن عقيل ومحمد 

 .إلى كتب المشتبه إذا لم تحل لك هذا اإلشكال تذهب
النعمــان األب مــا  ،عكســه االشــتباه فــي االبــن ،هنــاك االشــتباه فــي األب َعقيــل وع قيــل ،النعمــان يبنــاعكــس هــذا 

   .سري  وشريح ،حدهما سري  والثاني شريح، لكن االبن أيختلف هذا عن هذا
 ومثيييييييي  العكيييييييي  ابنييييييييي النعمييييييييان

    ج

 فيييييييياعلم وشييييييييري  الثيييييييياني سريج  
   جج
 جج

، مـا مـر وهـي الكرجـي ،الحسـن الكرخـي ألبـيعندكم في كتب العقيدة عندكم أقـوال ينقلهـا بعـض النـاس علـى أنهـا 
 هذا يا سليمان؟الفتوى كثير بكم ب

 طالب: سم.
النـاس ألن بعـض  هم..،فبعض الناس ينقلها عن هـذا وبعضـ ،وى تخلتف عن أقوال الكرخياالفتالكرجي كثير في 

فمعرفـة  ،فقد تنسب أقـوال لهـذا وهـي لهـذا أو العكـس ،وهذه موجودة والخالف مؤثر بينهم ،يأخذ الكلمة على عجل
ماء الرجـال بدقـة وضـبط فالعنايـة بأسـ ،بـن شـريحا ،شـريح :بن سري  من أئمة الشافعي كثير مـنهم يقـولا ..،سري 

تقان يخلصك من كثير من اإلشكاالت    .وا 
 وفيييييييييه مييييييييا ميييييييي  قبلييييييييه أنييييييييواُ     

    ج

 ................................... 
 جج



لكـن المـزج والتركيـب مـن  ،لكـن قـد ال يكـون كـل نـوع منهـا لـه اسـم يخصـه ،يعني يتركب من األنـواع السـابقة أنـواع
   .تركب أنواع ال نهاية لهاياني مع الثالث أو األول مع الثالث النوع األول مع الثاني والث

    ................................... 
    ج

 فيهييييييييا افتييييييييراف فييييييييادر  واجتمييييييييا ُ  
   جج
 جج

 نقف على الوحدان. 
 .له وصحبه أجمعينمحمد وعلى آعلى  اللهم صل

 


